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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފައިނު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
ދިވެހިރާއްޖެ  ފައިނު،  

 

 ފ ޓްސަލް ދަނޑ  ބޭނ ން ކ ރ މ ގެ އ ސޫލް  ފައިނ  ރ.

 ތަޢާރ ފާއި ނަން 
 
 

 ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ  ތާރީޚް:
 
 

ނޑ ފ  ފައިނ  .ރމިއީ،  )ހ(  . 1  " އެވެ.ބޭނ ންކ ރ މަށް ހެދިފައިވާ އ ސޫލ  ދޫކ ރ މާއި ޓްސަލްދަ
ނޑ  ބޭނ ންކ ރ މ ގެ އ ޞޫލ " ފައިނ  )ށ( މި އ ސޫލަށް ކިޔާކީ "ރ.  އެވެ.  ފ ޓްސަލްދަ

 
 ރ މަށްފަހ ގައެވެ. މި ޢ ޞޫލަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ ފައިނ  ކައ ންސިލ ން ފާސްކ .  2

އި، ފ ޓްސަލް ދަނޑާ 
 ބޭނ ންކ ރ ން  ޗޭންޖިންރޫމް 

 

ފަރާތްތަކ ން މި އ ސޫލަށް  އެންމެހައިބޭނ ންކ ރ މ ގައި،  އި ޗޭންޖިންގ ރޫމް)ހ( ފ ޓްސަލްދަނޑާ.   3
 ފ ރިހަމައަށް އިޙ ތިރާމް ކ ރަން ވާނެއެވެ.

ނޑާ ސާފ ތާހިރ ކަމަށް  ތަނ ގެބޭނ ންކ ރާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން  އި ޗޭންޖިންރޫމް)ށ( ފ ޓްސަލްދަ
ކ ނި  އި، ޗޭންޖިންގ ރޫމަށް ފ ޓްސަލްދަނޑާއެގޮތ ން  ޙާއްޞަ  ސަމާލ ކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ދަނޑ  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ  އަދި އެޅ މާއި ތަނަށް ގެއްލ ންވާފަދަ ކަމެއްކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ނޑަށް ވެލިނޭޅޭނެގޮތ ގެ   މަތިންނެވެ.  ދަ

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާއި ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކާއި މެދ  މި އ ޞޫލ ގެ ދަށ ން ފިޔަވަޅ  
 އެޅޭނެއެވެ.  

  
ފ ޓްސަލްދަނޑ  ދޫކ ރެވޭނެ 

 ގަޑިތައް 
ނޑ  ދޫކ ރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. .  4  ފ ޓްސަލްދަ

 )ހ( ރަސްމީ ބަންދ  ދ ވަސްތަކ ގައި 
 އަށް  10:00އިން  6:00   ހެނދ ނ           
 އަށް  6:00އިން  4:00 ހަވީރ               
ނޑ                އަށް  11:00އިން  8:00ރޭގަ

 )ށ( ރަސްމީ ދ ވަސްތަކ ގައި 
 އަށް  8:00އިން  6:00    ހެނދ ނ          
 އަށް  6:00އިން  4:00   ހަވީރ             
ނޑ             އަށް  11:00އިން  8:00    ރޭގަ

  )ނ( ރަމަޟާންމަހ  
 އަށް  5:45އިން  4:45    ހަވީރ           



 

 

ނޑ             އަށް  12:00އިން  9:00   ރޭގަ
 )ރ( މ ބާރާތެއް ކ ޅ މަށް 

 އަށް  11:00އިން  6:00ހެނދ ނ     
 އަށް  3:00އިން  1:00މެންދ ރ     

 
 އަށް  6:00އިން  4:00ހަވީރ                
ނޑ                 އަށް  12:00އިން  8:00ރޭގަ
 

 ފ ޓްސަލްދަނޑ  ދޫކ ރެވޭގޮތް  
 

ނޑު )ހ(  . 5 އެދޭ ފޯރމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބޭނުންކުރެވޭނީ އެކަމަށްދަ

 ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. 

ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ހިމެނިފައި  )ދިހައެއް( 10ދަނޑު ދޫކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މަދުވެގެން )ށ( 

ށަހަޅާއިރު، ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިކޮށް އުނިކޮށް ހެދޭ ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ޓީމް ލިސްޓް ހު އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ކުޅުންތެރިން ހިމަނާ އުނިކޮށް ހެދުމުގެ  2ޖާގައިގާ  2ޖާގަ ބޭއްވިދާނެއެވެ. މި  2ގޮތަށް ހުސް 

 އިޙްތިޔާރު ޓީމްތަކުގެ މެނޭޖަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ނޑ  މ ތަކަށް ( ޓީނ)  ނޑައަޅާނީ ދަ ކައ ންސިލް  ފައިނ ރ.  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނާ ލިބޭ ގަޑި ކަ
  ކ ގެ މެދ ގައި ނެގޭ ގ ރ އަތަކ ންނެވެ. އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރާ ޓީމ ތަ 

ނޑައެޅޭ ގަޑިތައް( ގައި ބ ނާ ގ ރ އަތ ންނ( މި މާއްދާގެ )ރ) ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ،  ޓީމ ތަކަށް ކަ
ތާވަލ ، ގ ރ އަތ  ލ މާއި ހަމައަށް  މި އަދި  ވެ.ކ ރެވޭނެއެ  ދަލ ވާގޮތަށް މަސްދ ވަހަށް ތާވަލ  ބަ

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގެ  ދ ވަސް ކ ރިން  3ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓީމ ތަކަށް، ތާވަލ ގައި ފެއްޓ މަށް ކަ
ތަކަށް ތާވަލް ހަވާލ  ޓީމ އެއްވެސް ސަބަބަކާހ ރެ  ،މި މ އްދަތ ގައި ޓީމ ތަކާއި ހަވާލ ކ ރެވޭނެއެވެ.

ފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ފ ޓްސަލްދަނޑ  ބޭނ ންކ ރ ން ކ ރިއަށް ކ ރިން ހަވާލ ކޮށް ނ ކ ރެވޭނަމަ
   ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޓީމަކަށް ޙާޒިރ  ނ ވެވޭނަމަ ނ ވަތަ އެ ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ންކ ރަން ބ) ( ތާވަލ ގައި ކަ
 ތ  ދެވިދާނެއެވެ. ބޭނ ންނ ވާނަމަ އެ ޓީމަކ ން އެހެންޓީކަށް އެވަގ 

( މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން އެ ޓީމަކ ން އެހެންޓީމަކަށް ފ ރ ޞަތ  ނ ދޭހާހިނދ  ޅ)
 ގެ ބޭނ ން ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ.ތ  އެހެންޓީމަކ ން އެވަގ 

ޢަދަދަށް ބަލައި ނަމަވެސް، ޓީމްތަކުގެ  )އެކެއް( ގަޑިއިރަށެވެ. 1 ދަނޑު ދޫކުރެވޭނީ ޓީމަކަށް ދުވާލަކު( ކ)

 ޓީމުތަކުން އިތުރުވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ އިތުރު ވަގުތު ދެވިދާނެއެވެ.

ނޑުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ލައިޓްތައް ދިއްލުމާއި، ނިއްވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ  (އ) ފުޓްސަލް ދަ
ނޑު ދިއްލައިގެން ނުވަތަ މިނޫ ބެލުމުގެދަށުންނެވެ. ންގޮތަކަށްވެސް ދަނޑު މިނޫން ގަޑިތަކުގައި ދަ

ނޑު ބަންދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ބޭނުންކުރާނަމަ ލައިޓްތައް ނިންވާލުމާއި ދަ
ނޑ  ބޭނ ން ކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ފަހި ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ސްކޫލާއި  )ވ( ސްކލޫލް ކ ދިންނަށް ދަ

 ކައ ންސިލާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ތައްޔާރ  ކ ރެވޭ ތާވަލެއްގެ ދަށ ން ދަނޑ  ދޫކ ރެވިދާނެއެވެ. 
 

މ ބާރާތެއް ކ ޅ މަށް ފ ޓްސަލް 
 ދަނޑ  ދޫކ ރ ން 

  

 ބޭއްވ މަށް  )ހ( ރަސްމީ އިދާރާއަކ ން ނ ވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކ ލަބ  ޖަމ އިއްޔާއަކ ން މ ބާރާތެއް  . 6
ދ ވަސްކ ރިން އިދާރާއަށް ލިޔ މަކ ން  10 ތާރީޚްގެމ ބާރާތް ބާއްވަން ބޭނ ންވާ  ،ބޭނ ންވާނަމަ

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 



 

 

ން މެންދުރުފަހު  9:00ދަނޑު ދޫކުރާ ފޯމް ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަކީ ބަންދުނޫންކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު )ށ( 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިންނެވެ.( ފައިނުއަށެވެ. ) ފޯމް ލިބެންހުންނާނީ ރ. 00:12

 
ކައ ންސިލް އިދާރާއަށް ފައިނ   ރ.ދަނޑ  ހޯދ މަށް ( އަމިއްލަ ފަރ ދަކ  މ ބާރާތެއް ބޭއްވ މަށް ނ)   

ތައް ހ ށައަޅާނަމަ މ ބާރާތް ބާއްވާ މަޤ ޞަދާއި އަމާޒ ވާފަރާތްތަކާއި އަދި މ ޅި މ ބާރާތ ގެ އިންތިޒާމް
  ދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.ހަޅާ ހ އްހ ށަދ ވަސްކ ރިން  10 ހިމެނޭގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ތައްޔާރ ކޮށް 

( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބ ނާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މަގ ޞަދ ތަކާއި އަމާޒ ވާ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ބ)   
ހ ށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ނ ވަތަ ކައ ންސިލް އިދާރާއިން ވަޒަންކ ރ މަށްފަހ   ފައިނ  މަޢ ލޫމާތ ކަށްބަލާ ރ.

 ފަރާތްތަކަކަށް ހ އްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
    

މެޗެއްކ ޅ މަށް ފ ޓްސަލްދަނޑ  
 ދޫކ ރ ން 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ޗޭންޖިންގ ރޫމް ބޭނ ކ ރ ން           

ނޑ  4)ހ( މި އ ސޫލ ގެ ) . 7 ( ނަންބަރ ގެ )ހ( ގައި ބ ނާ ޓީމ ތަކަށް މެޗެއް ކ ޅ މަށް ފ ޓްސަލް ދަ
  ދެންވާނެއެވެ. ދ ވަސް ކ ރިން އެ  3ހޯދ މަށް ހ އްދައަކަށް މެޗްކ ޅެން ބޭނ ންވާ ތާރީޚްގެ 

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް ޓީމ ތަކަށް ދެވޭ ތާވަލްގައިގައިވާ  
ގަޑިތަކ ގައި އެޓީމަކަށް ލިބޭ ވަގ ތ ގައި މެޗެއް އިންތިޒާމްކޮށް ކ ޅ މ މަކަށް މި އ ސޫލ  ހ ރަހެއް 

 ނާޅައެވެ.
ޓީމެއް ދަނޑުގެ ބޭނުންކުރަން އެދިއްޖެނަމަ ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކައުންސިލަށް  2( ރަށުން ބޭރު ނ)

 ލިބިގެންވެއެވެ. ފީނަގާނެ ރޭޓްތައް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ކަލްޕޮއިންޓްގެ ( ފ ޓްސަލް ދަނޑ ގެ ތާވަލ  ހެދ މާއި ދޫކ ރ މ ގެ މަސައްކަތ ގައި ހަވާލ ވެ ހ ންނަ ފޯރ)

 މަޢ ލޫމާތ  ކައ ންސިލ ން އާންމ  ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 
 

ނޑ  ލިބޭ ވަގ ތ ތަކ ގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ބޭނ ންވާނަމަ ޗޭންޗިންގ ރޫމް )ހ  . 8 ( ޓީމްތަކަށް ދަ
 ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 )ށ( ޗޭންޖިންގ ރޫމްގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލ މެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ.    
  

ޙާއްޞަ މ ނާސަބަތަކަށް 
 ދަނޑ  ހ ސްކ ރ ން 

 

ރަސްމީކަމަކާގ ޅިގެން ނ ވަތަ ރަށ ގައި ފާހަގަ ކ ރާ ޙާއްޞަ ކަމަކާ ގ ޅިގެން ނ ވަތަ އެނޫންވެސް )ހ(  .  9
ނޑ  ހ ސްކ ރ މ ގެ  ނޑ  ހ ސްކ ރަން ޖެހޭ ޙާލަތ ގައި ދަ މ ހިންމ  ސަބަބަކާ ގ ޅިގެން ފ ޓްސަލްދަ

 ކައ ންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ފައިނ އިޙ ތިޔާރ  ރ.
 

ޙާއްޞަ މެޗަކަށް ނ ވަތަ 
މ ބާރާތަކަށް ޕްރެކްޓިސް 

ނ ވަތަ މ ބާރާތެއް  ކ ރ މަށް 
 ދަނޑ  ހ ސްކ ރ ން  ބޭއްވ މަށް 

 

ނޑ  ޙާއްޞަ މެޗަކަށް ނ ވަތަ މ ބާރާތަކަށް ފަރިތަކ ރ މަށް ނ ވަތަ މ ބާރާތެއް ބޭއްވ މަށް )ހ( .   10 ފ ޓްސަލްދަ
ނޑ  ހ ސްކ ރ މ ގެ އިޙ ތިޔާރ  ރ.ހ ސްކ  ކައ ންސިލް އިދާރާއަށް  ފައިނ  ރަން ޖެހޭ ޙާލަތ ގައި ދަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.
ނޑ  ހ ސްކ ރަން ޖެހޭ  ގެ )ހ( މާއްދާގެ (8( އަދި )7(،)6(،)5)ށ( މި އ ސޫލ ގެ )  ބ ނާ ކަމަކަށް ދަ

ޓީމ ތަކަށް ހ އްދަދެވޭ ދ ވަހ ން ފެށިގެން އެ ޙަރަކާތެއް ނިމެންދެން  އެފަރާތަކަށް ހާލަތ ގައި
ދަނޑ ބޭނ ންކ ރަންވީ ގޮތ ގެ ތާވަލަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ވަގ ތީ ގޮތ ން  ހަވާލ ކޮށްފައިވާ 

ނޑާލެވޭނެއެވެ. އަދި ހ އްދަ ދެވ ނ  ޙަރަކާތް ނިމ މ ން ކ ރިން  ބޭނ ންކ ރަމ ން އައި މެދ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލ ގައި ނޑ   މަތިން  ވާ ގޮތ ގެއެއްގޮތް   ތަރ ތީބ ތަކާކަ ޓީމ ތަކ ން ދަ

 ބޭނ ންކ ރ ން ކ ރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. 



 

 

 
 ޓީމް ރަޖިސްޓްރީ ކ ރ މާއި 

 ޓީމްގެ މެނޭޖްމަންޓް 
 
 

)ހ( ޓީމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކ ރ މަށްޓަކާ ޓީމ ގެ ހ ރިހާކަމަކާ ޒިންމާވާނެ ފަރާތަކާ )މެނޭޖަރ( އަދި   . 11
ކައ ންސިލް  ފައިނ ކ ޅ ންތެރިންގެ ސޮޔާއިއެކ  ހަމަޖެހިފައިވާ އ ސޫލ ގެމަތިން ރ. 10މަދ ވެގެން 

 އިދާރާއަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
ގާފަރާތަކަށް އެހެންޓީމެއްގެ އެމަޤާމެއް )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މެނޭޖަރ ގެ ޒިންމާ ނަ 

 ންތެރިއެއްގެ ގޮތ ގައި އެފަރާތަކަށް އަދައެއްނ ކ ރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެހެންޓީމެއްގެ ކ ޅ 
  ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ. 

  
 ނަންހިމެނިދާނެއެވެ.ޓީމެއްގައި  3)ހ( ކ ޅ ންތެރިއަކ  ރަޖިސްޓްރީވ މަށް ގިނަވެގެން .   12 ޓީމްގެ ކ ޅ ންތެރިން 

އެކ އްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ އަދި ސްކޫލްގެ  ރަޖިސްޓްރީވ މަށް )ށ( ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ޓީމެއްގައި 
 ސިޓީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. އިޢ ތިރާޟް ނ ކ ރާކަމ ގެ 

އި ކ ޅ ންތެރިން އެ ޓީމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކ ރ މ ގައި ލިސްޓްގަ 3)ނ( ކޮންމެ ޓިމެއްގައިވެސް ރަށ ންބޭރ  
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

 ނ ފ ރޭ ކ ޑަ ކ އްޖަކ  ޓީމްލިސްޓްގައި ހިމަނައިގެން ނ ވާނެއެވެ.އަހަރ   15)ރ( 
    

ފ ޓްސަލް ދަނޑަށް ވެއްދ ން 
 މަނާތަކެތި 

)ހ( ފ ޓްސަލްދަނޑ ގެ އިންފާރ  ތެރޭގައި ސިނގިރޭޓް ބ އިމާއި ދ ންފަތ ގެ އިސްތިއ މާލ  ކ ރ މަކީ .  13
 މަނާކަމެކެވެ. 
ނޑ ތެރެއަށްވައްދާ ކައިބޮއި ހެދ މަކީ ބަބ ލިގަމް ޗ އިންގަމް )ށ( ފިޒީޑްރިންކްސް  އަދި ކޭކ ފަދަތަކެތި ދަ
 މަނާކަމެކެވެ. 

ސާފ ކ ރަންވާނެއެވެ. ބޫޓްފަދަ ތަކެތި ދަނޑަށް އެރ މ ގެ ކ ރިން )ނ( ކ ޅ ންތެރިން ކ ޅ މަށް ބޭނ ންކ ރާ 
ނޑ  ބޭނ ންކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ބޭނ ންކ ރާ ބޫޓްޓެނިސްފަދަ ތަކެތި ސާފ ތާހިރ   ފ ޓްސަލްދަ
އެއްޗަކަށް ހެދ މަށްޓަކައި ދަނޑަށް އަންނައިރ  ބޫޓަށް ނ ވަތަ ޓެނިހަށް އަރައިގެން އައ މ ގެ 

ނޑ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަކީ ބަދަލ ގައި ދަބަހަކަށް ނ ވަ ތަ ކޮތަޅަކަށް ބޫޓްލައިގެން އައިސް ދަ
 އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. 

ދަނޑުން ފައިބަންވާނީ ބޫޓަށް އެޅިފައި ހުންނަ ރަބަރުތައް ދަނޑު ތެރެއަށް )ރ( ކުޅުންތެރިން 
 ހުސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ޝޫޒެކެވެ. އުންޖެހި ބޫޓް އަދި ހުސްފައިގައި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރަންވާނީ ޓާރފް ނުވަތަ ކޯޓް )ބ( 
 ކުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

 
 ވާނެއެވެ.)ރ( ދަނޑ ގައި ކ ޅެ ނިންމ މަށްފަހ  ކ ޅ މ ގެ ތެރެއިން އެޅިފައިވާ ތަކެތި ނަގާ ސާފ ކ ރަން 

 
ނޑަށް ގެއްލ ންވާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް އެއްވެސް )ހ( .   14 މައްސަލަތައް  ޓީމަކ ން އަދި އެއްވެސް ކ ޅ ންތެރިއަކ  ފ ޓްސަލްދަ

 ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ.
)ށ( ކ ޅ މ ގެ ތެރެއިން ލިބޭ ގެއްލ ން ފިޔަވާ ގަސްތ ގައި ނ ވަތަ އިހ މާލަކ ން ލިބޭ ގެއްލ ންތަކ ގެ 

 ޒިންމާ އެޓީމަކ ން ނ ވަތަ އެކ ޅ ން ތެރިއަކ ން ނަގަންވާނެއެވެ. 
ނޑަ  ނޑ ގައި ކ ރ ންމަނާކަމެއް ނ ވަތަ ދަ ށް ގެއްލ ންވާފަދަކަމެއް ޓީމަކ ން ނ ވަތަ ޓީމެއްގެ )ށ( ދަ

 ކ ޅ ންތެރިއަކ ވިޔަސް ކޮށްފިނަމަ އެޓީމަކަށް ނ ވަތަ އެ ކ ޅ ންތެރިއަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  އެޅޭނެއެވެ. 



 

 

)ނ( ތާވަލ ކޮށްގެން ޓީމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަގ ތ ގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ތަކ ގެ ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ 
ވެރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލއެއްގެ ބާވަތ ން އެކ ށެއްކ ރީ މ ޅިޓިމ ގެ އެޓީމެއްގެ މަސްއޫލ 

ކައ ންސިލް އިދާރާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކ ށެއް ނ ވަތަ ފައިނ  އިހ މާލ ން ނޫންކަމަށް ރ.
ކައ ންސިލް އިދާރާއަށް  ފައިނ  ޔަވަޅ  އެޅ މ ގެ ބާރ  ރ.އެ އަމަލެއް ކ ރިފަރާތަކަށް ފި

 . ލިބިބެންވެއެވެ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި  ރ. ފައިނުދަނޑު ދޫކުރާ މީހަކު ނުވަތަ ޓީމަކުން )ރ( 

ޚިލާފުވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ ދަނޑު ނަގާފައިވާ މީހަކަށް ދެވަނަފަހަރަށް ދަނޑު 
ނޑުން ބޭލުމުގެ އިޙުތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ދޫނުކުރުމާއި، އަދި ވަގުތުން ދަ

 
  

މަކަށް ނ ވަތަ އެ ކ ޅ ންތެރިއަކަށް ޓީ)ހ( ޓީމަކ ން ނ ވަތަ ކ ޅ ންތެރިއަކ  ކ ރާ ކ ށ ގެ މިންވަރަށް ބަލާ އެ    15 އަދަބ  
ނޑައެޅި ދާނެއެވެ.   ތިރީގައި މިވާ އަދަބ ތައް ކަ

މަސް ދ ވަހ ގެ މ އްތަކަށް  1ދ ވަހާއި  10ކ ރި ކ ށަކަށްބަލާ ކ ޅ ންތެރިން ނ ވަތަ ޓީމް  -
 ސަސްޕެންޑްކ ރ ން 

 ރިޔާ ޓީމ ލިސްޓ ން އ ނިކ ރ ން ކ ޅ ންތެ -
 ޓީމ ގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލް ކ ރ ން  -

އެ ޤާނޫން  )ޢަމަލ ތަކ ގައި( )ށ( މީގެ އިތ ރ ން ޤާނޫނ ތަކާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކ ރާ ކ ށްތަކ ގައި
   ފިޔަވަޅ އެޅޭނެއެވެ.އެކ ށެއްކ ރި ފަރާތަކާމެދ  ނ ވަތަ ޤަވާއިދެއްގެ ދަށ ން 

 
 

 

 

 


